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Mellaneuropeiska bockar

Klausnitzer, B.,  Klausnitzer, U., Wachmann, 
E. & Hromádko, Z. 2015. Die Bockkäfer Mit-
teleuropas. Band 1 och 2. – VerlagsKG Wolf. 
Format 24,5 x 14,5 cm. Sammanlagt 694 sidor 
(303 + 391). Häftad. På tyska. ISBN: 978-
89432-474-2. Pris ca 79 €.

Die Bockkäfer Mitteleuropas är ett modernt verk 
på tyska skrivet av kända långhorningsspecialister. 
Det består av två band där det första bl.a. behandlar 
familjens systematik, morfologi, levnadssätt, rela-
tioner till människan och framför allt bestämnings-
tabeller. Band 2 visar arterna i systematisk ordning 
med färgbilder på habitus i naturlig miljö på samt-
liga arter. Varje art ges i genomsnitt en sida, ofta 
mer, inklusive bild. Det stora sidantalet hade med-
fört en otymplig bok i bara ett band. Det är tveksamt 
om man har nytta av ett enskilt band, man måste ha 
båda.

Inte bara de fullvuxna baggarna behandlas. 
Ett betydande avsnitt tar även upp ägg-, larv- och 
puppstadierna. Till och med bestämningstabeller 
över larvernas underfamiljer och dess arter finns 
med. Bra och efterlängtat!

I Band 1 finns flera kapitel med diverse in-
tressanta uppgifter om de behandlade långhorn-
ingarna. Som exempel kan nämnas:

*För människan ”skadliga” arter i tabellform 
som visar angreppsobjekten för resp art.

*Hot mot arter med förslag till åtgärder.
*Parasiter på bockar med åtskilliga steklar 

och andra i flera tabeller.
*Bockar som predatorer och ”transportme-

del”.
*I vilken utvecklingsfas arterna övervintrar 

(tabell).
*Uppvaktning och parning.
*Skymnings- och nattaktiva arter samt vilka 

som lockas till ljus.
*Växtsläkten som blombesökande arter dras 

till (tabell). Blombesökande arter.
*Långhorningar i kulturhististorien: ätliga ar-

ter; bockar i litteraturen; i konsten; kända auktor-
ers födelse-, dödsår med resp. orter. 

*De två sista sidorna av Band 1 ägnas med 
tysk noggrannhet åt att i tabellform beskriva hur 

stor andel av bockarna som kan bestämmas med 
hjälp av foton i kategorierna A-D, där A är lätt-
bestämda (10 %, arterna uppräknade), B 22 % 
relativt lättbestämda, C 37 % svårare och D 31 
% där detaljer krävs för bestämningen. 

Band 2 tar upp arterna. Varje art behandlas 
berömvärt noggrant vad gäller morfologi, utbred-
ning, levnadssätt, när på året man kan se djuren, 
utvecklingslängd, värdväxter samt levnadssätt vad 
gäller parning och äggläggning m.m. Mycket 
trevliga och nyttiga uppgifter för långhornings-
forskare och fotografer!

Många av de behandlade arterna saknas 
(ännu!) i Sverige. Av de svenska arterna finns alla 
med utom två: sydlig kvistbock, Pogonocherus 
caroli och tajgabarkbock, Tetropium aquilonium.

Verket är ett alldeles utmärkt komplement till 
den bestämningslitteratur som finns idag. Rek-
ommenderas skarpt!
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